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Napirendi javaslat  
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/5273. 

szám)  

(Lázár János, dr. Horváth Zsolt (Veszprém), dr. Gruber Attila, dr. Budai Gyula, dr. 

Turi-Kovács Béla, Kozma Péter, dr. Varga István és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Budai Gyulának (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) távozása után dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Dr. Szakács Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük munkánkat. Ismertetem a helyettesítési rendet: 
Rubovszky György képviselő úr Salamon László elnök urat helyettesíti, Bárándy Gergely 
képviselő úr Lamperth Mónika képviselő asszonyt, Gyüre Csaba alelnök úr pedig Gaudi-
Nagy Tamás képviselő urat, Mátrai Márta képviselő asszony pedig Gruber Attila képviselő 
urat; gondolom, érkeznek még helyettesítések. 

A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban kérdezem, van-e kérdés, észrevétel. 
Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, 

hogy talán helyesebb most megtenni a napirendi javaslathoz, hogy én azért fogok nemmel 
szavazni a napirendi javaslatra, mert azt a tárgyalási metódust – és ezt jeleztem már egy 
elmúlt ülésen is –, hogy néhány órával korábban kapjuk meg a meghívót egy olyan ülésre, 
ahol egyébként kulcsfontosságú javaslatokat tárgyalunk, nem tartom elfogadhatónak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő urat tájékoztatni szeretném, hogy tegnap kiküldésre került – ettől 

a néhány óra nem változik sok órára, csak a jegyzőkönyv kedvéért. 
Tisztelt Bizottság! Annyi változik a napirendi javaslathoz képest, itt még úgy szerepel, 

hogy döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, valamint általános vita, de 
tekintettel arra, hogy a napirendi javaslat felkérésre kerül a Ház ülésére, ezért tárgysorozatba-
vételről nem kell döntenünk, hanem az általános vitáról, illetve az általános vitára 
alkalmasságról kell majd a bizottságnak állást foglalnia. 

A napirendi javaslathoz több kérdést, hozzászólást nem látok. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4-en 
pedig nem támogatják. Tehát a napirendi javaslatot a bizottság elfogadta.  

Budai Gyula képviselő úr helyettesíti Bohács Zsolt képviselő urat, Vas Imre képviselő 
úr pedig Papcsák Ferenc képviselő urat. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/5273. szám); általános vita 

Megnyitom az egyetlen napirendi pontunkkal kapcsolatban a vitát a Magyar 
Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) országgyűlési 
határozat módosításáról szóló határozati javaslatról, amely a H/5273. számot viseli.  

Az előterjesztők nevében megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak.  

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy 
a Házszabályt 1994-ben fogadta el az Országgyűlés, azóta nagyon nagy, lényegi változások 
igazából nem történtek a Házszabályban.  

1994-től 2011-ig a világgazdaságban rendkívül jelentős változások történtek, az élet 
úgy egyébként is rendkívüli módon felgyorsult. A jogalkotásnak ehhez a felgyorsult 
élettempóhoz kell igazodnia. A Házszabály előttünk fekvő módosítása azt a célt szolgálja, 
hogy a jogalkotás felgyorsulhasson, a mindennapi élethez jobban alkalmazkodjon. Az 
emberek érdekeit jobban szolgálja, mármint az, hogy az Országgyűlés kellő időben 
meghozhassa a megfelelő törvényeket.  
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Módosításra kerül a zárószavazáskor benyújtható indítványokra vonatkozó 
szabályozás, bevezeti a javaslat a kivételesen sürgős eljárást, illetve a Házszabálytól való 
eltérés szabályaiban kerülne sor változásra a módosítás elfogadása esetén.  

Kérem képviselőtársaimat, támogassák az általános vitára való alkalmasságot, hogy 
ezt az Országgyűlés minél hamarabb elfogadhassa, és az emberek érdekeit jobban szolgáló 
törvényalkotás alakulhasson ki az Országgyűlésben. Tulajdonképpen azt tudnám mondani, 
hogy egy ’94-ben legyártott számítógéppel a mai felgyorsult követelményeknek már nem 
lehet eleget tenni; ezt szolgálja a Házszabály módosítása. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyettesítési rendet folytatom: Turi-Kovács Béla 

képviselő úr Molnár Attila képviselő urat, illetve Vitányi István képviselő úr Szakács Imre 
képviselő urat helyettesíti, Varga László képviselő úr pedig Steiner Pál képviselő urat.  

Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Bárándy Gergely képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Megint csak bebizonyosodott az én számomra az, legalábbis az előterjesztő 
hozzászólásából, hogy igazából más értéket, mint az eljárások gyorsítását, most sem tudnak 
megjelölni, és más indokot nem tudnak megjelölni a törvényjavaslat céljaként. Így volt ez 
egyébként a három büntetőeljárási törvényt módosító csomag kapcsán is, és így van ez most 
is. 

Szeretném azt hangsúlyozni egy részről, hogy ez azért nem kizárólagos érték. Ugyanis 
nem véletlenül alakultak úgy a jogszabályok, hogy nincs ma sem a törvényhozásban, sem az 
igazságszolgáltatásban statáriális eljárás. Ha a gyorsaságot tekintenénk kizárólag értéknek, 
akkor azt gondolom, ilyen eljárásokat kellene bevezetni; bár egyébként a törvényhozás 
vonatkozásában, amit most ide elénk terjesztettek, ez most már gyakorlatilag arra hajaz. 
Ugyanis vannak bizonyos garanciális elemek, aminek a betartása nem csupán arról szól, hogy 
lassítsa az eljárást, hanem arról, hogy jobbá tegye az eljárást; arról, hogy – Vas Imre szavaival 
élve – megfelelő törvényeket alkossunk például, tehát ne csak gyorsan hozzunk törvényeket, 
hanem azok valójában megfelelőek is legyenek. Ehhez pedig, én azt gondolom, hogy kell idő. 
Ezért nevezik ezeket az eljárásokat egyébként kivételes vagy kivételesen sürgős eljárásnak a 
jogalkotásban, és az igazságszolgáltatásban is hasonló kivételes eljárásnak minősülnek azok, 
amikor bizonyos garanciális elemeket nem tartunk be. Azonban úgy látom, ez a 
törvényjavaslat szinte általánossá kívánja tenni ezt az eljárást. 

Hadd kezdjem az 1. §-sal, amelyik a zárószavazások előtti módosító javaslatokról szól. 
Láttuk azt, és több tucat olyan esetet tettünk szóvá, amikor önök házszabályellenesen jártak el 
a zárószavazás előtti módosító javaslatok vonatkozásában, azaz nem a Házszabály 
rendelkezéseinek megfelelő javaslatokat terjesztettek be, hanem kifejezetten tartalmi 
vonatkozású javaslatokat. Nem kívánom ezt elismételni, hiszen szerintem kilóra mérhető 
azoknak az alkotmányügyi bizottsági jegyzőkönyveknek a mennyisége, ahol erről szó esett, 
viszonylag bőven. Önök viszont, ahelyett, hogy a rossz gyakorlaton változtatnának, ezt a 
rossz gyakorlatot foglalják jogszabályba. Úgy hiszem, erre a helyzetre szokták azt mondani, 
hogy fából vaskarika. Ugyanis a lényege a zárószavazás előtti módosító javaslatoknak, 
képviselőtársaim, éppen az, hogy ott már nem tartalmi javaslatokat nyújt be az Országgyűlés, 
hanem a tartalmi javaslatok elbírálása után, amiről a Ház szavazott, tehát mind a módosító 
javaslatokról, mind a kapcsolódó módosító javaslatokról, megnézi azt az alkotmányügyi 
bizottság, illetve az előterjesztő, hogy vajon van-e olyan rendelkezés a jogszabályban, 
amelyik az alkotmánnyal ellentétben áll, vagy belső koherenciazavart okozna. Ha van ilyen, 
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akkor ezeket a, mondjuk úgy, kevésbé tartalmi, inkább technikai jellegű javaslatokat 
megteszi, és ezzel kiküszöböli a koherenciazavart. Önök pedig ezzel a jogszabállyal vagy 
módosítással gyakorlatilag egy harmadik körös módosító javaslati csomagot kívánnak 
bevezetni. Aztán persze fölteszem a kérdést, hogy amikor majd a tartalmi változások mentén 
kialakul a koherenciazavar, akkor azt majd hogyan kívánják kezelni; de ez nyilván majd az 
önök baja lesz, nem pedig a mienk. Meg persze az ország baja is, sajnos. 

Én tehát azt gondolom, a zárószavazások előtti módosító javaslatoknál így kinyitni a 
kaput több mint káros. Nem is beszélve arról, hogy ez nem csupán egy formai probléma, 
hanem nagyon is tartalmi. Képviselőtársaim, tudják önök is nagyon jól, hiszen tagjai ennek a 
bizottságnak, hogy a zárószavazás előtti módosító javaslatokat csak és kizárólag az 
alkotmányügyi bizottság tárgyalja meg; tehát azok a javaslatok a szakbizottságok elé nem 
kerülnek, azt nem vitathatják meg. Tudják azt is, képviselőtársaim, hogy aznap, az ülésnap 
megkezdése előtt egy órával még benyújthatók ezek a javaslatok. Ebből az is következik 
tehát, hogy mondjuk, érdemi, szakmai vitát a frakciók sem tudnak saját körükön belül 
folytatni a javaslatokról, és nem tudnak szakértőkkel sem konzultálni ez alatt az idő alatt. 
Tehát nem véletlen az, hogy a Házszabály csak ezekben az esetekben teszi lehetővé a 
zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtását, tehát kifejezetten rendelkezik arról, hogy 
nem tartalmi kérdésekről kell hogy szóljon a zárószavazás előtti módosító javaslat. Utána 
összesen egy záróvita van, ami az utóbbi időben elég gyakran elhúzódik, pont emiatt, 
merthogy tartalmi javaslatokat kell megvitatnunk. Én emlékszem, az elmúlt ciklusra biztosan, 
de mint közélet iránt érdeklődő ember, még az az előtti ciklusokra is, hogy a záróvitákban 
általában nem szólt hozzá senki, vagy ha hozzá is szólt valaki, akkor nagyon röviden, esetleg 
két-három percben valaki beszélt a módosító javaslatokról. Ma ez egészen másként van: ma 
órákig tartó záróvitákat tudunk folytatni, pontosan a tartalmi vonatkozások miatt. Ezeknek a 
vitáknak pedig, azt gondolom, az általános vitában és a részletes vitában megvan a helye. 
Tehát én úgy hiszem, képviselőtársaim, hogy ez a rendelkezés egyébként pontosan hogy 
lassítja a jogalkotás menetét, éppen hogy lassítja, mert itt is tartalmi módosító javaslatokról 
vitatkozik a Ház. Ha pedig oly mértékben előkészítetlenek a javaslatok, hogy nem képesek, 
nemhogy az előterjesztésben az akaratukat keresztülvinni és megfogalmazni, hanem még a 
módosító javaslatok kapcsán és a kapcsolódó módosító javaslatok kapcsán sem, akkor lehet, 
hogy nem a Házszabályt kellene felülbírálni, hanem az önök kodifikációs technikáját kellene 
felülbírálni. 

Éppen ezért tehát azt gondolom, hogy az 1. §-ban foglalt rendelkezést semmiképpen 
nem lehet támogatni. És mondom, megjegyzem azt is, hogy ez a rendelkezés kifejezetten az 
eljárás lassítását szolgálja, nem pedig annak a gyorsítását. 

Másrészt a további részeit tekintve a módosító javaslatnak azt lehet mondani, ismét 
azzal állunk szemben, hogy önök leépítenek egy olyan rendelkezést – nem sok van ilyen 
egyébként a közjogi rendszerben –, ahol kétharmaddal egyedül nem lehet valamit 
keresztülvinni. Ilyen volt az az alkotmánymódosítás, amelyik kivette a négyötödös szabályt az 
alkotmánykoncepció elfogadásának esetén; és ilyen most ez is, hiszen eddig a kivételesen 
sürgős eljárást vagy kivételes sürgős eljárást csak az országgyűlési képviselők négyötödének 
az egyetértésével lehetett gyakorolni. Én értem, hogy ez szúrja a szemüket, mert sok esetben 
önök szeretnének ilyet, csak egyetlen ellenzéki frakciót nem találnak, aki ehhez hozzájárul.  

Úgy hiszem, megint téves út az, amikor ezt a garanciális elemet kiveszik a 
rendelkezések közül, és ismét lehetővé teszik azt, hogy legyen még valami, amiről a Fidesz 
egyedül dönthet. Nem hiszem, hogy ezt önök demokratikus érzülettől vezérelve teszik meg, 
sőt, képviselőtársaim, lassan kezdem azt hinni, hogy talán egyre inkább nehezükre esik 
önöknek is, hogy a vezetőik ilyen irányú igényeinek eleget tegyenek. Én azt tapasztalom 
képviselőtársaim, kormánypárti képviselőtársaim megnyilvánulásaiból, hogy a 
törvényjavaslatok védelmének a szokásos és formális érvelésén túl egyébként, mondjuk úgy, 
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jó értelemben vett érzelmet nem visznek bele az indokolásukba és az érvelésükbe. Én ezt 
jónak tartom, mert azt tudom erre mondani, hogy akkor némi szakmai becsület még mindig 
van önökben. De azért érdemes volna azon is elgondolkodni, hogy valahol ennek a 
folyamatnak érdemes megálljt szabni. Itt például lenne egy lehetőség arra, hogy ez 
megtörténjen. (Közbeszólások a kormánypárti képviselők részéről.)  

A javaslatról még annyit, tisztelt képviselőtársaim, hogy ha ezt a két rendelkezést 
elfogadjuk… Megvárom, hogy a tíz fideszes képviselőtársam közül legyen legalább egy, aki 
figyel, mert én úgy gondolom, viszonylag fontos kérdést tárgyal a bizottság. 

Szóval, visszatérve a tartalmi részekre, ugye, azt tudják, hogy ha ezt a javaslatot 
elfogadjuk, akkor ez gyakorlatilag a parlament, mondjuk úgy, hogy eljelentéktelenedését teszi 
lehetővé, egy formális testületté degradálását és sóhivatallá alakítását. Ugyanis ha lehetőség 
nyílik kizárólag a kormánypártok akaratából a legfontosabb, legjelentőségteljesebb 
törvényjavaslatok esetén is arra, hogy a különleges eljárás keretében úgy tárgyalja meg a Ház 
a javaslatot, hogy mondjuk, az egyik nap benyújtják, a második nap pedig már végszavazunk 
róla, összevont általános és részletes vita van, és ebben ráadásul még csak az sincs, hogy 
kifejthetik korlátlanul a képviselők a véleményüket, hanem frakciónként 15 percet kapnak 
arra, hogy véleményt nyilvánítsanak róla; azért azt gondolom, hogy ezzel a szabállyal 
törvénybe, jogszabályba foglaljuk azt, hogy a parlament többé nem létezik tartalmi 
értelemben, csak formális értelemben. Gondoljanak bele, képviselőtársaim, hogy egy: ha az 
egyik nap benyújtják, a másik nap megtárgyalják, egy fontos javaslat esetén hogyan jut idő az 
egyeztetésre? Hogyan tudtuk volna, mondjuk, a munka törvénykönyvét vagy az 
Alkotmánybíróságról szóló törvényt vagy az igazságszolgáltatás átalakításáról szóló törvényt 
bárkivel is megvitatni, ha azt hétfőn benyújtják és kedden elfogadja az Országgyűlés? Mert ez 
a javaslat ezt tartalmazza, és ha önök ezt akarják, akkor ez így lenne, vagy így lesz a jövőben.  

Hogy egy nagyon gyakorlati példát mondjak: a munka törvénykönyve. Ha önök ezt az 
eljárást elfogadják, és a Fidesz egyedül dönt róla, akkor a következőképp történik: hétfőn 
bejön a javaslat, hétfőn az Országgyűlés összevont általános és részletes vita keretében 
megtárgyalja a munka törvénykönyvét, úgy, hogy minden frakció 15 percet kap arra, hogy a 
véleményét erről az egészről elmondja, majd utána másnap végszavazunk róla. Hát, én sok 
mindent gondolok, de azt nem, hogy ez egy tartalmi parlamenti működés!  

Én tehát arra kérem a képviselőtársaimat, legalább annyit fontoljunk meg, hogy a 
törvényhozási hatalmi ág tartsa meg a szerepét, ne tegyék formálissá az Országgyűlés közjogi 
szerepét. Pedig ha ezt elfogadjuk, akkor azzá válik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Gruber Attila helyettesíti Kozma Péter képviselő urat. 
Budai Gyula képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban 

szeretnék néhány észrevételt tenni. Visszautasítom, amit Bárándy Gergely mond, mert én 
nagyon figyeltem rá; neki szeretnék reagálni, én odafigyeltem minden szavára, egyébként 
szoktam rá figyelni a parlamentben. Ha nem észlelte volna, rendszeresen elmondom a 
véleményemet a mondandójával kapcsolatban, úgyhogy én figyelek, jegyzeteltem is. 

Úgy gondolom, hogy ha általánosságban nézzük ezt az egész dolgot, az eljárás 
gyorsítása nagyon fontos szempont. Úgy gondolom, hogy akár a büntetőeljárás vagy minden 
olyan eljárás területén, ahol olyan hátralék van akár a bíróságoknál, akár más hatóságoknál, 
amely az eljárás lassú, körülményes menetének a következménye, ugyanez mondható el a 
parlamentben is, tisztelt képviselőtársaim. Amit az elmúlt két hétben itt az ellenzék művelt a 
parlamentben, hát, szóval nem kívánom minősíteni. Nagyon sok vitában részt vettem, 
ugyanúgy itt voltam hajnalig, jókat vitatkoztunk, aztán nem jutottunk egyről a kettőre. Nekem 
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tehát az a véleményem, hogy valóban, valamilyen kereteket kellene szabni ennek az egész 
dolognak.  

Nem nagyon osztom én Bárándy Gergely véleményét, hogy itt most a Fidesz megint 
magára akar maradni, meg a Fidesz úgy gondolja, hogy mindent ő akar megoldani. Pontosan, 
most is erről vitatkozunk, meg a múlt héten, az az előtti héten is a jogszabályok keretében 
erről vitatkoztunk a parlamentben. Szerintem ez egy teljesen normális, ésszerű javaslat. 
Valóban, ennek valamilyen keretet vagy medret kellene adni, nekem ez a meglátásom ebben a 
kérdéskörben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Hát akkor ezek szerint 

még az ellenzék minősítve is vagyon az elmúlt kéthetes teljesítménye okán. Most arról már 
nem is beszélek, hogy egyébként a hatodik bizottsági ülésünk van a héten, hogy egyébként a 
Ház jogalkotási folyamatai milyen módon vannak menedzselve ezekben a hetekben; azt 
hiszem, ebben a tekintetben semmiképpen nem az ellenzék kritizálható szerintem.  

A javaslatukat pedig amúgy értem. Alapvetően két iránya van. Bárándy 
képviselőtársam elmondta, nehogy már még egy adott kérdéshez négyötöd kelljen a 
kétharmados többségnek. Adott esetben a tényleg kiugróan, kirívóan indokolatlan, túlhajszolt 
tempó kapcsán nem megkapott négyötödök vezérelték önöket akkor, amikor az indítványuk 
egyik felét tették. Ne legyen szükség négyötödre, önök kétharmaddal is adott napon 
villámgyorsan be tudjanak hozni a Ház elé, gyakorlatilag a vita teljes elhanyagolásával 
különböző javaslatokat. Ez szerintem méltatlan ebben a tekintetben. Pláne az méltatlan 
egyébként, hogy amikor ezt kritizálja az ellenzék, akkor még azt gondolják, hogy az méltatlan 
a Házhoz, hogy mi a véleményünket elmondjuk.  

Az pedig, hogy a zárószavazás előtti módosító indítványban gyakorlatilag bármi lehet, 
szerintem végképp siralmas, bár ha őszinte vagyok, túl sok változást nem fog okozni, mert 
hogy eddig is akármit behoztak házszabályellenesen zárószavazás előtti módosító 
indítványban. Innentől nem lesz házszabályellenes az például, ha az energetikai 
jogszabályokat fogják módosítani.  

Egy szó mint száz, a javaslat iránya teljesen egyértelmű. Az utolsó olyan akadályokat 
kívánják elhárítani a törvényhozásban maguk elől, amelyek az azonnali, gyors és a csak önök 
által meghatározott és meghozott döntések előtt vannak. Erre azt tudom mondani, hogy ez 
semmiképpen nem jó irány. A parlament működésének, demokratizmusának nem tesz jót – de 
ez az irány beleillik az önök politikájába. Szerintem ezt bánni fogják néhány év múlva, nem 
fognak erre jó szívvel emlékezni. Én is azt látom, ahogy itt tart ez a vita, hogy egypáran talán 
már most is gondolkoznak ezen, hogy ez rendben van-e így. Szerintem sokan azt gondolják, 
hogy nem, csak egyelőre nem sok mindent tudnak ezzel csinálni politikailag a kétharmadon 
belül. 

Én azt hiszem, lehet persze ideológiákat csinálni ennek; el lehet mondani, hogy 
gyorsítás végett van a dolog, meg hogy micsoda hátralék van itt ügyekben. Szívük joga; akkor 
meg kénytelenek elszenvedni az ellenzéknek azokat a kritikai megjegyzéseit, amit most 
megteszünk. Ne lepődjenek ezen meg! Ha ilyen irányokat tartanak kívánatosnak, akkor ezeket 
meg is fogják kapni. 

Egyetértek Bárándy képviselőtársammal abban, hogy szakmai, tartalmi, népképviseleti 
értelemben vége a parlamentarizmusnak ezzel a javaslattal. Ugyanis akármit el lehet 
fogadtatni az utolsó pillanatban, akármit! Tehát tartalmilag egy egyoldalas javaslathoz 
beérkezhet szépen egy ötvenoldalas, tartalmilag teljesen eltérő, zárószavazás előtti módosító, 
egy órával az ülés előtt. Szerintem innentől fogva ennek a művészkedésnek-bűvészkedésnek 
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itt egymás között nem sok értelme van. Ezt tudom mondani. Nyilván el fogják mondani, hogy 
én milyen méltatlan és sértő vagyok itt az önök javaslatára nézve – hát elmondhatják, én ezt 
tudom erre mondani. Ezután már tényleg csak talán „a kormányt felhatalmazhatnánk bármire” 
típusú jogszabályok vannak, az meg azért már tényleg a harmincas évek – ez meg megint 
sértő volt, gondolom, önöknek, de hát, istenem, én már csak ilyen vagyok. (Közbeszólások: 
Milyen harmincas évek?)  

Köszönöm szépen. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Talán az ezernyolcszázharmincas évek.) 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert 

kötelességemnek tartom, inkább önmagam felé, hogy miután aláíró vagyok a beterjesztők 
között, a jegyzőkönyv számára elmondjam a saját álláspontomat. 

Rendkívüli idők vannak, és rendkívüli időkhöz készült az én meggyőződésem szerint – 
csak így tartom elfogadhatónak – ez a módosítás. Azok a rendkívüli idők vannak, amikor 
ugyanis elsősorban a gazdasági helyzet miatt, ami nem egy magyar specialitás, nagyon gyors 
válaszokat kell adni bizonyos kérdésekben. Ezeket a gyors válaszokat meggyőződésem szerint 
az ellenzék, ezt nyugodtan elmondhatom, alkotmányos eszközökkel egyébként, én ezt nem 
tartom valamiféle elítélendő ügynek, blokkolni tudja. Ha ez most olyan helyzet, amikor ennek 
a feloldására szükség van, akkor, azt gondolom, a gyorsítás előtérbe kerülhet.  

Ugyanakkor személy szerint nagyon határozottan kijelentem, hogy miután a parlament 
létszámának változását követően nyilvánvalóan új Házszabály megalkotására is sor kerül, már 
most azoknak, akik a Házszabályt majd hozzák, figyelmébe kell ajánlanom, hogy 
semmiképpen nem lehet cél, sem gyorsítás, sem más oknál fogva, normális körülmények 
között a parlament működésének a korlátozása. Az mindig visszaüt, ezzel mindenképpen 
egyet kell értenem. A ki nem vitatott és meg nem vitatott kérdések ugyanis, bármilyen 
gyorsan kerülnek döntésre, azok utóbb akár rossznak is bizonyulhatnak. Ezért én a magam 
részéről úgy gondolom, hogy az ellenzéknek nem szabad ebben most valamiféle olyasmit 
látni, ami az egyébként is, valljuk meg, igen kicsi eszközzel rendelkező ellenzéknek a további 
csorbítását akarná jelenteni, hanem valóban az ügyek gyorsítását akarja elérni. Én ebben a 
hiszemben írtam alá ezt a javaslatot. 

Már most mondanám, hogy az én álláspontom szerint az elmúlt időszak… – elnézést, 
ha picit hosszabban beszélek, de azt hiszem, most nincs három perc, ugye?, tehát 
elmondhatom (Derültség, közbeszólások.). A három percekről is az a véleményem, hogy csak 
indokolt esetben kell azt bevezetni. Szóval, visszatérve arra, hol abbahagytam: az elmúlt 
hónapok azt igazolták, hogy ha nincs szabályozva… (Zaj, beszélgetés.) Saját 
képviselőtársaimnak is mondanám, most én kérem azt, hogy egy picikét… 

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy figyeljünk egymásra! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Azért kérem, hogy figyeljetek, mert valahol 

majd a felelősség a tietek is lesz, amikor megnyomjátok a gombot. Vagy nem értetek velem 
egyet, vagy igen, de azzal együtt azért szeretném, ha meghallgatnátok.  

Tehát hogy világos és egyértelmű legyen, én azt gondolom, ezt le kell szögezni: nem 
lehet, nem szabad korlátozásnak tekinteni, az én meggyőződésem szerint egyoldalú 
korlátozásnak, még ha Isten ne adja, volna is olyan, aki ezt annak akarja tekinteni, hanem 
kifejezetten tényleg annak, hogy a helyzetre történő válasz legyen. Ugyanis az a helyzet, az 
elmúlt hónapok azt igazolták, hogy szabályozás nélkül alakult ki olyan helyzet, ami engem 
mélyen bántott mint képviselőt, amikor is úgy kerültek a Ház elé előkészítetlen ügyek, hogy 
azok jószerével csak a Házszabályba beerőszakolva kerülhettek oda. Ezt, aki akarja, tagadja, 
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aki nem, nem, én ezt vállalom mindenhol. A kényszerűség oda vezetett, hogy ilyen helyzetek 
alakultak ki. Akkor ezt jobb jogilag szabályozni, jobb egy tiszta helyzetet teremteni.  

Ugyanakkor azt gondolom, azt sem tartanám célszerűnek, a 128/C. §-ban azon el kell 
gondolkodni, akár módosító javaslattal is, hogy ha már egyszer olyan helyzetet teremtünk, 
hogy gyakorlatilag a záróvita, amely most is tulajdonképpen az érdemi vita volt, minden 
egyes záróvita végül is érdemi vitává fajult, elég-e a 15 perc frakciónként; ezen azért 
elgondolkodnék, és ha van módosító javaslat, személy szerint bizonyára támogatni fogom, 
hogy esetleg 20 vagy akár 30 perc legyen. Mert azokat az 5 vagy 10 perces pluszokat megéri, 
hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy senki ne érezze úgy, hogy nem mondhatta el az 
álláspontját azzal a törvényjavaslattal kapcsolatban, amely előterjesztésre került. Én ezért 
mint előterjesztő is azt javaslom, hogy fontoljuk meg, hogy ez a 15 perc ne 15 perc, hanem 
akár 20-25 perc legyen. Az 5 perc is lehetne akár, mondjuk, 8 perc, mert ennyire lehetünk 
nagyvonalúak a függetlenekkel szemben is. Következésképpen lehetne egy olyan helyzetet 
teremteni, amikor a záróvita alkalmas is arra, hogy érdemben tudjuk az ügyeket befejezni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm a szót. Turi-Kovács Béla képviselőtársam 

szavaihoz szeretnék bizonyos szempontból csatlakozni, illetve ezt továbbfolytatni, nyilván 
más megvilágításban.  

Turi-Kovács Béla úr elmondta, hogy rendkívüli idők rendkívüli döntéseket hoznak, és 
erre van szükség, és gyorsításra van szükség, hogy minél hamarabb tudjunk reagálni. Igen ám, 
ezzel az indokolással egyet is értenék, ha ez nem járna a demokráciának bizonyos 
csorbításával, mégpedig jelentős csorbításával. És eszembe jutott, amikor az Egyesült 
Államokban a 2001. szeptember 11-ei események kapcsán bizonyos demokratikus jogok 
folyamatosan felfüggesztésre kerültek, és sok emberi jog sem valósult meg a későbbiek során 
az Egyesült Államokban, vélt vagy valós indokok alapján, és itt van a probléma, hogy vélt 
vagy valós indokok alapján, mert most nyilván rendkívüli idők vannak, de rendkívüli idők 
voltak eddig is, és semmi olyan háborús helyzet vagy olyan helyzet nincs, ami valóban 
rendkívülivé tenné ezt az időszakot, hogy azokat a demokratikus szabályokat ne tudjuk 
megtartani, ami esetleg néhány hetet vett igénybe, hogy keresztülmenjen egy törvényjavaslat 
vagy egy módosító javaslat, és bizony szükség volt adott esetben az ellenzék hozzájárulására 
is, ha ezt át akarták lépni.  

Mit látunk? Azt látjuk az elmúlt másfél évben, hogy a Fidesz–KDNP, illetve a Fidesz 
abból a jelszóból kiindulva, ami volt a választási jelszavuk, hogy „csak a Fidesz”, ez köszön 
vissza itt is; a korlátlan hatalomgyakorlás iránti vágy és annak a megteremtése, de ennek 
nyilván része, hogy minden korlátot le kell bontani, ami ezen korlátlan hatalomgyakorlás előtt 
áll. És ez a szabály is egy ilyen szabály, és amikor én ezt először megláttam, abban a 
pillanatban az jutott eszembe, amit Bárándy Gergely képviselőtársam itt már jelzett is, neki is 
eszébe jutott ugyanaz, amikor az alkotmány 24. § (5) bekezdésének módosítása került a 
tisztelt Ház elé közel másfél évvel ezelőtt, amikor a még jelen pillanatban hatályos alkotmány 
szerint akkor még benne volt az a pont, amelyik az új alkotmány koncepciójára előírta a 
négyötödös többséget. S nyilván a kétharmados többség mindent megtett azért, hogy ezek a 
négyötödös szabályok lebontásra kerüljenek, hogy semmilyen formában ne kelljen az ellenzék 
hozzájárulása akár az alkotmány koncepciójához, vagy itt jelen pillanatban a Házszabálytól 
való eltéréshez, hiszen eddig négyötödre volt szükség, hogy a Házszabálytól eltérően lehessen 
valamit sürgősséggel tárgyalni, és eltekinteni a Házszabályban előírt határidőtől. Hát, ezek 
után erre sem lesz szükség, hiszen egy tendenciózus folyamat van arra vonatkozóan, hogy 
gyakorlatilag az ellenzéknek minden jogkörét le kell építeni, meg kell fosztani az ellenzéket a 
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jogaitól. És mi ez, ha nem abba az irányba visz, hogy ez a korlátlan hatalomgyakorlás? És 
amikor valaki hozzászokik a hatalom korlátlan gyakorlásához, akkor bizony a demokratikus 
értékrend abban az országban hihetetlen módon fel tud borulni. S mit tapasztalunk? Azt 
tapasztaljuk az elmúlt másfél évben, hogy egy kapkodó, csapongó jogalkotás van 
folyamatban, folyamatosan új jogszabályok dömpingjével árasztják el a tisztelt Házat. És 
abban az esetben, ha valóban két nap alatt fogunk törvényeket elfogadni, két napon belül 
fogjuk lefolytatni az általános vitát, a részletes vitát, ez mindenképpen hihetetlen mértékben a 
szakmaiság rovására fog menni. Olyan törvényjavaslatok, módosítók fognak keresztülmenni 
az Országgyűlésen, amelyeket utólag majd mindenki észre fog venni, hogy mekkorát hibázott 
a Ház akkor, amikor nem engedte azt, hogy ezt kellő időben, kellő alapossággal vegyük 
végig. Nyilván így is találkoztunk már ilyennel nem egy esetben, amikor húsz-harminc-
negyven oldalakat kaptunk meg, és tíz perc állt a rendelkezésünkre, és bizony valamennyien 
tudjuk azt, akik ebben dolgozunk, hogy tíz perc alatt, fél óra alatt, de egy óra alatt sincs arra 
lehetőség, hogy komolyan, szakmai szemmel áttanulmányozzuk azt a módosítótervezetet, azt 
a jogszabálytervezetet, és egyszerűen nem tudunk róla felelősségteljesen dönteni. És ezen van 
a hangsúly, hogy felelősségteljesen nem tudunk dönteni. Amennyiben elfogadásra kerül ez a 
házszabály-módosítás, akkor bizony ezt is kockáztatjuk vele, és ezzel együtt a demokráciát is. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon sok 

minden elhangzott itt a bizottsági ülésen, egy-két dolgot szeretnék hozzátenni. 
Figyelemreméltó a javaslattal kapcsolatban, hogy mind a hatálybalépést tekintve, mind 

azt, hogy az alkotmányról, és nem az alaptörvényről beszél, vélhetően ezt még idén 
alkalmazni szeretnék – ez azért kiolvasható belőle. Ezek szerint lesz még egy-két olyan 
sürgősséggel vagy most már kivételes eljárásban bejövő törvényjavaslat, amelyet még idén el 
kell fogadnia a Háznak.  

A másik az, hogy én úgy gondolom, azért a jelenlegi felállás szerint a legtöbb esetben 
mindig mód volt rá, hogy ha az egy fontos társadalmi kérdést képezett, valóban fontos és 
gyors választ kellett adni, akkor legalább az egyik nagyobb ellenzéki pártnak a támogatását 
meg lehetett szerezni hozzá. Annál is inkább, mert a Jobbiknak és az MSZP-nek, mint tudjuk, 
sok dologról a kialakított képe eléggé távol áll egymástól. Tehát ha önök valami miatt egy 
radikálisabb, keményebb lépést szerettek volna tenni, akkor ahhoz általában a Jobbik megadta 
azt a lehetőséget, hogy az Házszabálytól eltérő módon kerüljön napirendre és elfogadásra; ha 
viszont egy liberálisabb vagy a Jobbik értékrendjétől távolabb álló, esetleg a külföldi tőkének 
vagy a multinacionális környezetnek jobban kedvező törvényt próbáltak elfogadni, akkor 
abban nyilván az MSZP-ben nagyobb társra találhattak, mint a Jobbikban. Tehát azt kell 
mondjam, a politikai mozgásterük elég nagy volt ebben a tekintetben, és azt hiszem, az eléggé 
ritka vagy nehezen elképzelhető, bár nyilván lesz és nyilván van vagy talán volt is olyan 
javaslat, amelyhez sem az MSZP-nek, sem a Jobbiknak nem lehetett megnyerni a 
támogatását, bár azt hiszem, ebben az esetben azért el kell gondolkozni a sürgősség igényéről 
vagy a jogosságáról, lévén, hogy azért nem hiszem, hogy az ellenzék pártjai, legalábbis a 
Jobbik nevében biztosan nyilatkozhatom, csupán betartásból vagy kekecségből nyomnának 
vagy nyomnánk nemet, akár egy Házszabálytól való eltérésre. Azt hiszem, ezt a hozzájárulást 
mindig megadtuk, ha valós, társadalmilag sürgető probléma megoldásáról volt szó. Még 
abban az esetben is, ha a megoldási móddal vagy a megoldási végkifejlettel nem mindig 
értettünk egyet, de ha már egy jó irányba tett lépés volt, akkor ezt a felhatalmazást megadtuk. 

Tehát ennek az okán nem is nagyon értem, hogy miért kell, illetve nem tudom, ha 
esetleg nálam jobban emlékező képviselőtársaim segítenének, volt-e olyan alkalom, hogy 
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egyáltalán nem kapta meg a négyötödöt egy javaslat, és ez olyan késedelmet okozott, ami 
alapján olyan kimutatható nagy károk érték a magyar nemzetet, ami ebben a formában jobb 
lett volna, ha elhárítható. Ha van ilyen, akkor kérem, ezt mondják el vagy emlékeztessenek rá. 
De nem nagyon értem, amikor már órákról beszélünk, hogy hány óra van egy módosító 
javaslat benyújtására, itt legalább három óra kell hozzá: egy komoly törvényjavaslat esetén a 
három óra, azt hiszem, nem ad arra lehetőséget, hogy komoly szakmai munkával ezt fel 
lehessen dolgozni, módosító javaslatokat lehessen írni, a szakmával és a frakció rendszerén 
belül ez megfelelően átfusson. Vagy ha erre még mód is van, arra már biztosan nem, hogy a 
külső, civil szektorokat, az érintett szakmát vagy az érintett embereket meg lehessen kérdezni. 
Tehát ez ebben a tekintetben biztos, hogy nem jó. 

Én keresem azt a módozatot, vagy próbálom megtalálni, és a jövő nyilván be fogja 
bizonyítani, mik lesznek azok a javaslatok, amelyek így bejönnek. Én egyelőre nem látom 
ennek a létjogosultságát. Így is egyébként eléggé vágóhídszerűen működött a parlament és 
gyakran a bizottság is. Nem tudom, ez a tempó hova vagy milyen irányban fokozható. 
Nyilván – idézőjelben – „kíváncsian” várjuk ennek a végkifejletét; azt meg, ahogy mondtam, 
kifejezetten, hogy mi lesz az, ami még az idén bejön ebben a formában. Lehet, hogy a 
költségvetés – ez majd ki fog derülni. De az eljárásnak ilyen módja ellen természetesen mi is 
tiltakozunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a 

vitában elhangzott érveket picit még kiegészíteni, illetve történelmi aspektusokat is 
felvillantani. Jobbikos képviselőtársaim már elég határozottan elmondták a véleményüket, én 
ezt nem ismételném meg, csupán legfeljebb azt a fájdalmamat vagy szomorúságomat 
fejezném ki, hogy valóban, miért szűnt meg a bizalom, vagy miért mond le eleve arról a 
kormánytöbbség, hogy a sürgősségi eljárásban a négyötödös többséghez elnyerje a Jobbik 
támogatását. S valóban, ahogy Staudt Gábor elmondta, ez a legdöntőbb üzenet; mindig, 
amikor nemzetpolitikailag értékes, fontos javaslat volt, akkor mindig megkapta a négyötödös 
többséget a sürgősségi eljáráshoz a kormány. Amikor meg nem volt ilyen, akkor nem kapta 
meg, de szerintem ez a nemzetnek végül is jó. Most tulajdonképpen egy olyan rendelkezést 
szeretnének hatályba léptetni, ami, ahogy nézzük, tartalmilag alapvetően nem jó a nemzetnek. 
(Dr. Gyüre Csaba: Így van.) Mi úgy érezzük, elég hitelesen tudtuk felmutatni azt, hogy az 
elmúlt másfél évben tényleg megpróbáltuk támogatni azt, ami jó a nemzetnek, és 
megakadályozni, ami nem jó.  

A történelem az élet nagy tanítómestere – historia est magistra vitae, mondja a 
mondás. És én most szeretnék egy történelmi példát fölidézni az önök számára; bízom benne, 
hogy elnyerem még esetleg az összes képviselőtársunk figyelmét, illetve ezt meg fogom tenni 
a Házban is.  

Ez a történet, ami most zajlik, nem egy előzmény nélküli történet. Az első Tisza 
István-kormány időszaka alatt már történt egy ilyen házszabály-módosítás az ellenzéki 
obstrukció letörésének célzatával. Elmondom, hogyan foglalja össze tulajdonképpen ezt a 
házszabály-módosítást egy mondatban a történelemkönyv: 

„A Tisza István vezette kabinet gyakran erőszakos tevékenysége addig példátlan 
módon polarizálta a korabeli közvéleményt, és gyakorlatilag egyenesen vezetett ahhoz, hogy 
mandátumának lejárta után közel másfél éven át húzódó súlyos belpolitikai válság alakult ki 
az országban, valamint ahhoz is, hogy az 1875-től 1905-ig folyamatosan kormányzó 
Szabadelvű Párt szétessen és jogutód nélkül megszűnjön.” 
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Nem tudom, kell-e még folytatni a történetet, de egy picit folytatom, mert elmondom, 
hogy végül is mi… (Közbeszólásokra:) Igen, igen, csupa fül mindenki, látom – úgyhogy 
miről van itt szó? Ugye, ez a II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalán dolgozó kormány 
volt, és nagyon komoly ellenzéki obstrukció volt itt több generális kérdésben, a honvédelem 
témakörében; ez a Monarchia időszaka volt, és nagyon sok vita volt a szabadelvűek és a 
Kossuth-pártiak között. A házszabály-módosításra irányuló szándék elengedése fejében a 
parlament végül is elfogadta az újonclétszám növelését. Ezt követően „Tisza 
belügyminiszterként erőszakkal elfojtatta az 1904. áprilisi országos vasúti sztrájkot, melynek 
szervezőit letartóztatták, a résztvevőket pedig a hadseregbe sorozták.” Ugye, vannak ismerős 
jelenségek – közmunkaprogram, s a többi; Szima Judit szakszervezeti vezetőként börtönben. 
(Dr. Budai Gyula: Köztörvényes bűncselekmény miatt!) Ezt jogerős ítélet még nem mondta ki, 
kedves kollégám! (Dr. Budai Gyula: Megalapozott gyanújával!) Így van, fogalmazzunk így! 
Ő ugyanígy megalapozott bűncselekmények miatt volt vád alatt, azért, mert azt mondta a 
Civil Jogász Bizottság sajtótájékoztatóján, hogy a rendőrök bűncselekményre irányuló 
parancsokat ne hajtsanak végre.  

„1904. november 18-án a kormány erőszakkal keresztülvitte a parlamentben a 
házszabály-módosítást az ellenzéki obstrukció letörésére.” Itt volt az a bizonyos 
„zsebkendőszavazás”, ez fog most zajlani a Házban; mindjárt elmondom, hogy ez hogyan 
zajlik. „Tisza beszéde után Perczel Dezső házelnök – a házszabály megsértésével – azonnali 
szavazást rendelt el a módosító javaslatról, melyet Daniel Gábor, a Szabadelvű Párt 
elnökhelyettese nyújtott be, s bár a jelenet leírásai nem egységesek abban, hogy a házelnök 
meglengetett-e egy zsebkendőt vagy sem, hogy ezzel jelezzen a kormánypártiaknak a 
szavazásra, a jelenet „zsebkendőszavazásként” íródott be a magyar parlament történetébe. 
Ezzel a „trükkel” sikerült a képviselők többségét felállásra késztetni (ekkoriban ez jelentette 
az „igen”, az ülve maradás a „nem” szavazatot), amit látva a házelnök elfogadottnak jelentette 
ki az ellenzéki képviselők jogköreit jelentősen megnyirbáló javaslatot, majd tumultuózus 
jelenetek közepette berekesztette az ülést, december 13-ára tűzve ki a következő ülésnapot. 
December 13-án aztán szinte azonnal heves vitatkozás, majd dulakodás tört ki, ami során az 
ellenzéki képviselők szétverték a tisztelt ház bútorzatát, annak darabjaival pedig még a 
kiérkező karhatalmistákra is rátámadtak.” 

Akkor is voltak, lehet, Zagyva Gyulák vagy jobbikosok (Derültség.), nem tudom… 
Mindenesetre azért is fájdalmas egyébként ez a történet, mert ez három évvel volt a Ház 
átadása után, a zsír új bútorzattal történt ez; de szerintem nem az ellenzéki képviselők voltak a 
hibásak, ebben sem. 

„Az eset végérvényesen elmélyítette a miniszterelnök és politikai ellenfelei közti 
szakadékot, és saját pártjának számos tagját” – mondok egy érdekes nevet, amit önök 
mostanában nagyon sokat emlegetnek: – „köztük Széll Kálmánt és ifj. Andrássy Gyulát is a 
párt elhagyására késztette, valamint az addig erősen tagolt és egymással is vitázó parlamenti 
ellenzéket teljes egészében egyetlen, egységes választási szövetségbe tömörítette szövetkezett 
ellenzék néven. 

A parlamentben ellehetetlenült állapotok és a közvélemény példátlan polarizálódása 
miatt 1905. január 3-án a király feloszlatta az országgyűlést, és új választásokat írt ki. Ezen az 
addig harminc éven át abszolút parlamenti többséggel kormányzó, a magyar politikát uraló 
Szabadelvű Párt történelmi vereséget szenvedett a szövetkezett ellenzékkel szemben. Noha 
Tisza elismerte a vereséget, és ennek megfelelően kabinetjével együtt azonnal lemondott, 
Ferenc József a Monarchia széthullásától tartva Tiszáékat ügyvezető kormányként még 
további négy és fél hónapig, június 18-ig hivatalban tartotta. Mivel a kabinet ekkor már nem 
rendelkezett parlamenti többséggel a háta mögött, teljes passzivitásra volt ítélve. 

Az uralkodói döntés komoly belpolitikai válságot okozott Magyarországon, ami 
egyben a Szabadelvű Párt szétesését és megszűnését is eredményezte.” 
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Azért szerettem volna ezt a történelmi előzményt felidézni, mert soha nem árt a 
történelemkönyveket olvasni. (Dr. Vitányi István közbeszólására:) Hát, nem én mondtam ki – 
kormánypárti képviselőtársak mondták ki, hogy esetleg mi is így járhatunk? A választ majd 
meg fogják adni a választópolgárok 2014-ben. De mindenesetre ez a lépés most biztos, hogy 
egy nagyon nagy lépés ebbe az irányba, és én ettől nagyon óvnék. Nagy tisztelettel kérem a 
képviselőtársakat, hogy egyszerűen tekintsük becsületbeli ügynek azt, hogy nemet mondanak 
erre. Egyszerűen azért, hogy a parlament legitimitását őrizzük meg. Igazából ez valahol egy 
közös cél, nem egy ellenzéki furfang vagy egy ellenzéki cél: ez egy közös cél. 

És amit Gyüre Csaba képviselőtársam mondott, nagyon fontos gondolat volt, hogy a 
társadalom számára ez végképp azt üzeni, az egyébként amúgy is nagyon nehéz helyzetben 
levő társadalom számára, amely a saját érdekeit sem tudja most már lassan fölismerni, és azt 
sem tudja, hogy fiú-e vagy lány; végül is egyet tapasztal a társadalom: hogy lényegében 
semmilyen szabályt nem érdemes, nem lehet és nem is kell betartani, mert az semmi jóra nem 
vezet. Ha tehát mi most ezen az úton elindulunk, illetve kiteljesítjük – nem elindulunk, mert 
már elég komoly lépések voltak ezen az úton, a személyre szabott jogalkotással, meg a 
demokratikus elveket korlátozó jogalkotással –, de ez szerintem a Rubicon átlépése, én ezt 
sajnos így tudom értékelni.  

Mi persze továbbra is itt leszünk, konstruktívak leszünk, és megpróbálunk a nemzeti 
érdekeket maximálisan érvényesítve eljárni. De nyilván ilyen házszabály-módosítás után 
érdemi, minőségi jogalkotási munkát nem lehet végezni. És már látom magam előtt azokat a 
jeleneteket, amikor majd az ilyen, egy órával az ülés előtt benyújtott javaslatok kapcsán 
kétségbeesve kérem az elolvasási időt, és majd nagyon határozottan rendre leszek utasítva, 
hogy miért vagyok ilyen felkészületlen a bizottsági ülésen, és nem fogom megkapni azt az 
elolvasási időt, tehát magyarul érdemi véleményt sem tudunk mondani.  

Itt tehát olyan javaslatok csúszhatnak be, hogy még egy utolsó gondolatot hadd 
mondjak el: a lobbik. A lobbicsoportok ott vannak mindenütt, nem csak most, a mostani 
kormány időszaka alatt, ott voltak a szocialistáknál aztán még inkább, ott aztán már egészen 
csúnya lobbicsoportok is voltak. Ki járkált itt be a Házba? Hogy hívták azt a kedves urat a 
K&H Bank kapcsán? (Közbeszólások.) Kulcsár úr, ugye? Elég gyakran járkált itt föl-alá és 
lobbizgatott. Én attól tartok, hogy innét kezdve egyszerűen a lobbicsoportok fogják a 
jogszabályokat hozni gyakorlatilag, bár formálisan mi nyomjuk meg a gombot.  

Ez tehát egyben egy rendeleti kormányzásra vonatkozó új szabálynak a bevezetése, 
másrészt pedig a lobbicsoportok – és akkor itt lehet nyilván színesíteni a jelzőket, amelyeket 
Staudt Gábor képviselőtársam mondott: globális csoportok, én ennél még tovább is megyek: 
akár még az országhódító csoportok lobbiérdekeinek is teret adó javaslatok is teret 
nyerhetnek, és ezt meg kell akadályozni, és meg is fogjuk akadályozni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az első körben még Varga István képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Nekem csak egy rövid megjegyzésem lenne erre a 

hosszú monológra. Élvezettel hallgattam a Tisza Istvánnal kapcsolatos mondatokat, magam is 
nagy tisztelője vagyok Tiszának. De szeretném figyelmeztetni képviselőtársamat, hogy így 
nem tetszik tudni elmondani a napirend előtti felszólalását – mindjárt el kellene mondani! 
Akkor mi lesz? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Miért? Lesz ülés?) Lesz. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Mikor? – Derültség. – Közbeszólások: Most! 11 órakor! Mindjárt kezdődik. – Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Hát ezt nem tudtam.)  

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr és Varga László képviselő úr kért még szót. Bárándy 

Gergely képviselő úré a szó. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Két fideszes képviselőtársam hozzászólására szeretnék reagálni – merthogy én is 
figyelek –, az egyik Budai Gyula képviselő úr, aki a gyorsítás szempontjai mellett érvelt.  

Képviselő úr, amit elmondott, abban nincs vita köztünk, hogy az eljárások gyorsítása 
egy érték; az eljárások gyorsítását természetesen a mindenkori kormányzatnak meg kell 
próbálni elősegíteni. Én csupán azt mondtam, hogy nem minden áron és minden körülmények 
között. Tehát nem ez az egyedüli érték – nem azt mondtam, hogy nem érték. Ha 
képviselőtársam emlékszik arra, amit mondtam az első felszólalásomban, nevezetesen, hogy 
ha csak ez lenne érték, akkor statáriális eljárásokat kellene folytatni mind a törvényhozásban, 
mind az igazságszolgáltatásban. Természetesen, ha csak az ellentettje, tehát csak a garanciális 
jogok érvényesülése lenne a kizárólagos érték, akkor vég nélküli, mondjuk, fellebbezési 
lehetőségeket lehetne biztosítani; tehát ezt a kettőt nyilván harmóniába kell hozni. Minden 
kormányzatnak, akár a jogalkotás területén, akár az igazságszolgáltatás területén, törekvése 
az, hogy ezt a helyes ellensúlyt megtalálja, azaz a garanciális jogok is érvényesülhessenek, és 
az eljárások se húzódjanak indokolatlanul hosszú ideig. Én azt mondom mindössze, hogy ez, 
ami most ide elénk került, gyakorlatilag egy statáriális eljárás. Tehát semmi más szempontot 
nem tart szem előtt, kizárólag a gyorsításnak a szempontjait, és például azokat az érdekeket, 
amelyek arról szólnának, hogy – ahogy Vas Imre képviselőtársamat idéztem – valóban 
megfelelő törvények szülessenek, jó törvények szülessenek, ezeknek a lehetőségét pedig nem 
biztosítja.  

Turi-Kovács Béla képviselőtársam elmondta azt, hogy rendkívüli idők, rendkívüli 
állapotok vannak. Tudom, hogy kicsit csúsztatásnak tűnik, de azért nem teljesen az, hogy van 
ilyen kifejezés a magyar alkotmányos rendszerben, hogy rendkívüli állapot; ha tényleg ilyen 
van, akkor azt be kell vezetni. És ha ilyen történik, akkor ott már a jelenleg hatályos 
alkotmány és a jövőre hatályos alaptörvény alapján egy teljesen más jogalkotási mechanizmus 
érvényesül. Tehát ha valóban rendkívül állapot van, és valóban ezt az Országgyűlés kimondja, 
akkor az már magában foglalja azt, hogy lényegesen gyorsabb és egyszerűbb törvényhozási 
eljárás kezdődhet meg. Nem azt szeretném ezzel mondani, hogy helye lenne egy ilyen állapot 
bevezetésének, csak azt, hogy erre van megoldás. Tehát rendkívüli állapotot vizionálni most, 
én azt gondolom, nem helyes. 

A másik, szintén Turi-Kovács képviselőtársam utalt arra, hogy az ellenzéknek nem 
sok jogosítványa van. Igen, valóban, egy kétharmados többség esetén nem sok. Zárójelben 
mondom és picit cinikusan, hogy most még egy olyat elvesznek, ami eddig volt, mert 
négyötödhöz kötött szabály volt. De az ellenzéknek ma, én azt gondolom, a legfontosabb 
feladata és szerepe az, hogy egyrészt elmondja a kritikai észrevételeit a kormányzati 
politikával szemben, másrészt pedig alternatívát tudjon nyújtani. Mindennek pedig a legfőbb 
terepe az Országgyűlés. Ha ezt is elveszik az ellenzéktől, akkor gyakorlatilag az ellenzéki 
létet, ha úgy tetszik, vonják kétségbe vagy szinte szüntetik meg. Természetesen van még a 
sajtó is, de lassan az, hogy valaki parlamenti párt-e vagy nem parlamenti párt, elkezdi 
elveszíteni a jelentőségét, mert a sajtóba bárki el tud menni. Az Országgyűlésben viszont a 
megválasztott képviselők tudják, tudnák kifejteni a véleményüket, ezért delegálta őket ide 
összességében az ellenzéket tekintve több millió ember. Ezt a lehetőséget ha elveszik, akkor 
nem csupán ennek a néhány országgyűlési képviselőnek veszik el ezt a jogosultságát, hanem 
megfosztják a szavazópolgárokat attól a lehetőségtől, hogy az ő véleményüket ezek a 
képviselők a Magyar Országgyűlésben el tudják mondani. Azt gondolom, így is érdemes erre 
a javaslatra rátekinteni.  

És ha leosztom, mert a fölszólalások közben volt erre időm, hogy nyilván nem pontos 
számot, de nagyságrendileg kiszámoljam azt, hogy ebben az eljárásban egy képviselőre hány 
perc jutna, két frakciót vettem alapul, a kormánypártit meg a sajátunkat: a kormánypárti 
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képviselők esetében 3,4 másodperc jut egy képviselőre, hogy a véleményét el tudja mondani 
ebben az eljárási rendben; nekünk kivételezett helyzetünk lesz, mert majdnem 19 másodperc 
is jut egy képviselőre, hogy ki tudja fejteni a véleményét. Márpedig a képviselőket azért 
delegálták ide, hogy el tudják mondani a véleményüket. Ez az eljárási rend ezt nem teszi 
lehetővé, és azt gondolom, hogy Turi-Kovács Béla képviselőtársamnak az a nagyvonalú 
felajánlása, hogy esetleg emeljünk az időkereten, legfeljebb azt fogja eredményezni, hogy a 
3,4 másodperc helyett lesz 5 vagy 6 másodperc, és a 19 másodperc helyett pedig, mondjuk, 
lesz 25. Hát, én azt gondolom, az egyik éppolyan rossz, mint a másik. 

S hadd emlékeztessem önöket arra, vagy inkább kérdésként hadd fogalmazzam meg, 
hátha kormánypárti képviselőtársaim tudnak erre válaszolni, mi az indoka annak, hogy 
mondjuk, egy óriási jelentőségű törvényjavaslatnál – mert itt nem rendelkeznek arról, hogy ez 
csak, mondjuk, képviselői önálló indítvány esetén lehetséges, vagy esetleg bizonyos 
terjedelmi korlátokhoz kötik ezt a 15 percet; mondjuk, hadd maradjak ennél a példánál, a 
munka törvénykönyvénél is ez lehetséges. A munka törvénykönyvénél frakciónként 30 perc 
állt rendelkezésre csak a vezérszónoki felszólalásokhoz. Csak a vezérszónokihoz. Most ennek 
a fele állna rendelkezésre. Ugye, azt önök sem gondolják, képviselőtársaim, vagy ha igen, 
kérném szépen, mondják meg, hogy hogyan, hogy egy ilyen jelentőségű törvényről 15 
percben lehet véleményt mondani? Arról, ami az előterjesztés, arról, ami a társadalmi 
környezet, arról, amilyen módosításokat, mondjuk, az egyes frakciók javasolnának; egy 
érdemi vita esetleg kialakulhasson, hogy kérdez valamit egy ellenzéki képviselő, arra kifejti 
az álláspontját egy kormánypárti képviselő, arra megint kifejti az álláspontját az ellenzéki 
képviselő; hogy esetleg, ha ritkán is, de éltünk már meg olyat, hogy még a plenáris ülésen is 
elfogadtuk egymás érveit. Tényleg ritka, de volt már ilyen. Szóval, hogyan alakulhat ki egy 
ilyen vita egy komoly jelentőségű törvényben, 15 perc alatt frakciónként, képviselőtársaim?  

S annyit tegyenek még meg, hogy megválaszolják nekem azt, hogyan vélik 
megvalósíthatónak az érdemi vitát, ha a zárószavazások előtti módosító javaslatok 
szabályrendszerét így átalakítják. Hogyan alakulhat ki érdemi vita arról a javaslatról, amelyet, 
mondjuk, az alkotmányügyi bizottság tagjai akkor kapnak kézhez, amikor már a szavazás 
kezdődik róla? Nézzék vissza, ha van ilyen perverziójuk képviselőtársaimnak, és persze ha 
nem hisznek nekem vagy nem emlékeznek arra, amit én most mondok, hogy jeleztem több 
esetben, hogy kérek időt, mert egy másodpercem lett volna a szavazás előtt arra, hogy 
rápillantsak a javaslatra, ami a zárószavazás előtti módosító javaslat. Kértem azért időt az 
elnök úrtól én személyesen, és csak saját példákat mondok, hogy tegye meg, hogy elhalasztja 
vagy picit később szavazunk róla, mert még nem jutottak el a bizottság munkatársai hozzám, 
hogy a kezembe nyomják azt a javaslatot, amiről most éppen szavazni akarunk. Ebben az 
ütemben, ha önök ezt jogszabályba foglalják, akkor egyrészt mondják meg nekem, legyenek 
szívesek, hogy hogyan képzelik el mégis az érdemit vitát ezekről a javaslatokról?! Vagy 
hogyan képzelik el az érdemi vitát ezekről a javaslatokról, mondjuk, ha ez egy mezőgazdasági 
tárgyú törvényjavaslat esetében kerül így benyújtásra? Én például egyáltalán nem értek, 
mondjuk, az uniós finanszírozási rendszeréhez a mezőgazdasági szférának. Egy kicsit sem. 
Talán innen a bizottságból Turi-Kovács képviselő úr az egyetlen, illetve talán Budai képviselő 
úr, akinek vannak ismeretei erről. De egyébként az alkotmányügyi bizottságban nincs ilyen 
képviselő. De ha azt nézzük, hogy ezek után nemhogy nekünk megismerni nincs időnk a 
javaslatot, nemhogy nekünk szakértelmünk nincs ezt elbírálni, de ez a zárószavazás előtti 
tartalmi módosító javaslat utána nem kerülhet a szakbizottság elé, ahol ülnek olyan 
képviselők, akik értenek hozzá; ha nincs meg az a lehetőség, hogy megkonzultáljuk 
szakértőkkel vagy az érintettekkel azt, hogy mi a véleményük erről, akkor hadd kérdezzem 
meg önöktől, és ez egy valós kérdés, mondják meg nekem, képviselőtársaim: hogyan 
alakulhat ki itt érdemi vita? És ezek után kérem képviselőtársaimat, hogy cáfoljanak meg a 
vonatkozásban, és mondják el, miért nincs igazam, amikor azt mondom, hogy a parlamentnek 
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a működését teljes mértékben formálissá teszik azáltal, hogy egy ilyen eljárási rendet 
fogadnak el.  

Hadd kérjem tehát azt, hogy ezekre a kérdésekre érdemi választ kapjak, és ne az 
legyen a válasz – mert ezen szerintem túl vagyunk már a mai vitában –, hogy különleges a 
helyzet, és gyorsítani kell az eljárásokat. Mert én azt gondolom, hogy ez az érv az én 
kérdéseimre biztos, hogy nem válasz. 

Úgyhogy várom tisztelettel a véleményüket. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Én sem kaptam eddig 

választ a kérdéseimre, de hát mindegy is.  
Örülök neki, hogy Turi-Kovács Béla visszajött, merthogy az ő felszólalása indított 

arra, hogy még egyszer szót kérjek. Két alapvető okot nevezett meg az előterjesztés 
indokaként, az egyik az ellenzéki obstrukció; tehát hogy a csúnya ellenzék obstruál és az 
egyedüli sorsontó itt mindenféle szempontból. Erre azt tudom mondani, hogy ezen túl 
vagyunk. Most azt már ide nem is hoznám tartalmilag hosszan, hogy egyébként a munka 
törvénykönyve kapcsán nem obstruáltunk, hanem éjszaka negyed 3-kor kezdődött a vita, és 
sok tartalmi észrevételünk volt a kérdés kapcsán. Azt megjegyezném, hogy szerintem az 
egyik oka a bukásuknak majd ez lesz, ez a munka törvénykönyve, amelyet önök 
szégyenszemre elfogadtak. De egyébként ezt a kérdést kezelték a maguk részéről, időkeretes 
vitákat csináltak; igaz, hogy kicsit sikerült elszámolni magukat, hiszen 27 órás is volt már egy 
vitanap az időkeret szerint. De ezt is megoldották, jelzem, mert nem szokták kihasználni az 
időkeretüket, csak minimális mértékben, tehát ilyen módon sikerült 24 órában tartani 
mindenféle vitanapot. Tehát ez a fajta obstrukció, okkal, ok nélkül obstrukció kérdése nem 
lehet indoka az előterjesztésnek.  

A másik indok pedig az volt, és örülök egyébként, hogy ezt az asztalra tette, hogy ön 
is szégyenkezett néha már-már egy-egy zárószavazás előtti módosítón, mert azt nagyon be 
kellett erőszakolni a Házszabály keretei közé. Jelezném, hogy ez többnyire nem sikerült 
egyébként a szó valódi értelmében, persze aztán szavaztak róla, de hát mindegy is; úgyis azt 
csinálnak, amit akarnak, ha jól értem – ez után a jogszabály után meg már végképp. Szerintem 
nem lehet indoka egy jogszabály módosításának az, hogy egy jelenség, egy társadalmi 
jelenség vagy a jogszabályalkotás folyamatában egy folyamat, egy jelenség többször 
beleütközik a jogszabályba. Ez egy picit olyan, mint ha valaki imádna verekedni, és aztán, 
mondjuk, a garázdaság tényállását erre való reakcióképpen megszüntetnénk, kivennénk a 
Btk.-ból. Most persze ez is egy erőltetett hasonlat, én értem, de azért, ha belegondolnak, az, 
hogy önök folyamatosan házszabályellenesen, egyébként társadalmi egyeztetés nélkül, a 
törvényekhez oda nem illő, néha azzal, annak szellemével teljesen ellentétes javaslatokat 
tettek le itt az utolsó pillanatban, és még azért húztuk az időt, meg rendezgetjük itt hétfőnként 
a napirendet, hogy itt még hallottam valami módosítóról, ami beesett, ilyenek szoktak 
elhangzani… No, szóval azt tudom mondani, hogy ezt a folyamatot ez lehet, hogy 
legitimizálja, de egy ilyen, mindenféle elvi kérdéssel és a parlamentarizmussal szembemenő 
gyakorlatot ilyen módon legitimizálni lehet éppen, csak tartalmilag ellentmond a 
demokráciának, annak minden alapelvének.  

Egyet tennék a végére, mert úgysem fogunk válaszokat kapni, ebben nincs illúzióm; 
nem is érdekes ez a dolog, majd mennek a maguk feje után, aztán erről majd a nép véleményt 
mond a következő választáson, bármikor is lesz az. Egyébként különösen a következő év 
fényében ez érdekes, hiszen egyre többen fordulnak el önöktől. 
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Mit csináltak volna maguk ellenzékben a mi helyünkben egy ilyen szituációban? Hát 
már rég tajtékzana mindenki szerintem önök közül, de nyilván ez az önök lelkén van, hogy 
mit gondolnak erről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A vitát lezárva, Vas Imrének mint az előterjesztő képviselőjének adom meg 

a szót válaszadásra. 

Dr. Vas Imre válaszai 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A határozati javaslat sorrendjében 
mennék.  

A zárószavazás előtti módosító indítványok tekintetében azt szeretném rögzíteni, hogy 
az a) pont, ha jól értelmezem, megegyezik a jelenlegi szabállyal; a b) pont, ami kiterjeszti a 
zárószavazás előtti módosító indítványt, igen korlátozott, hogy ilyet ki nyújthat be: az 
előterjesztő nyújthat be, az első helyen kijelölt bizottság és az alkotmányügyi bizottság. (Dr. 
Bárándy Gergely: Azaz a Fidesz.) Tehát amit itt Bárándy képviselőtársam említett, hogy majd 
bármelyik bizottság, és egyébként minden szakmaiságot nélkülözhet a dolog, ez ebben a 
formában nem igaz, mert az első helyen kijelölt bizottságot szoktuk hétköznapi nyelven a 
tárgykörhöz értő bizottságnak tekinteni. És arra is felhívom a figyelmet, hogy itt azért további 
korlátozás van, hogy „a módosító javaslat nem terjed ki az egységes javaslat által nem érintett 
törvények rendelkezéseire”. Tehát erre is külön felhívom a figyelmet. 

A másik pedig, a kivételes sürgős eljárás tekintetében felhívom a képviselőtársaim 
figyelmét, hogy egyrészt ehhez a képviselők egyötödének támogató aláírása kell, és kivételes 
sürgős tárgyalásra irányuló aláírást ülésszakonként egy képviselő kétszer tehet; és ezzel van 
összhangban az is, hogy kivételes sürgős eljárás elrendelésére ülésszakonként legfeljebb hat 
alkalommal kerülhet sor. Tehát nem igaz az, hogy itt majd bármelyik törvényt – 
ülésszakonként az Országgyűlés 50-80 törvényjavaslatot fogad el, és akkor még nem 
számoltuk a határozati javaslatokat – vagy akár minden törvényt majd kivételes sürgős 
eljárással kívánna az Országgyűlés elfogadni. Én úgy gondolom, hogy a kivételes sürgős 
eljárás szabályai megfelelően megszorítóak. 

Elhangzott, hogy a Házszabályból kikerül az összes négyötödös szavazási arány. 
Jelezném képviselőtársaimnak, hogy nem kerül ki. (Dr. Gyüre Csaba: Csak jelentősége nem 
lesz.) Jelen pillanatban a Házszabályban három helyen van négyötödös szavazás: egyrészt a 
33. § (3) bekezdésében, amelyik a bizottsági összetételeket szabályozza. Ahol az előterjesztés 
kivenni javasolja, a négyötöd helyett kétharmad lép, az a 125. § (1) bekezdés, ez a kivételes 
eljárásra vonatkozik; és a 140. § (1) bekezdés, amelyik egyébként a Házszabálytól való 
eltérését szabályozza, az pedig benne marad. Tehát ha nekem tud valaki olyat mutatni ebben 
az előterjesztésben, hogy a 140. § (1) bekezdéséből valaki is ki akarja venni a négyötödös 
szabályt, kérem, jelezze. Tehát tévedés… (Dr. Varga László, dr. Bárándy Gergely: Nem is 
beszéltünk erről!)  Dehogynem! Itt mondták, hogy ezután vége a parlamentarizmusnak, nem 
kell a Házszabálytól való eltéréshez az ellenzék hozzájárulása. Ezt hallgattuk egy órán 
keresztül. (Dr. Bárándy Gergely: Ennél! – Dr. Staudt Gábor: Az ilyenformán behozott 
törvényjavaslatoknál!)  

 
ELNÖK: A vitát lezártuk, Vas Imre előterjesztőé a szó, utána határozathozatal 

következik. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Szeretnék válaszolni. Én tudom, hogy kellemetlen az, 

hogyha önöket szembesítik azzal, hogy nem nézték át vagy esetleg pontatlanul nézték… (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Felkészületlenek voltunk.) Hát arra igyekszem válaszolni! Pontatlanul 
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ismerték meg a határozati javaslatot: a Házszabálytól való eltéréshez továbbra is a jelen lévő 
képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. 

Mint ahogy Turi-Kovács Béla képviselőtársam is elmondta, természetesen a módosító 
javaslatokat az előterjesztők meg fogják fontolni, és minden jobbító szándékú módosító 
javaslat tekintetében támogatni fogják a módosító javaslat elfogadását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vitányi István képviselő úr Rubovszky György képviselő urat 

helyettesíti. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Határozathozatalra kerül a sor. Kérdezem a bizottságot, általános vitára alkalmasnak 
tartja-e az előterjesztést. Aki igen, kérem, hogy ezt támogató szavazatával jelezze. (Szavazás.) 
17 igen. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 7-en nem tartják. Ezzel a 
bizottság elfogadta. 

Kérem, döntsünk arról, hogy maga az előterjesztés a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának támogatását igényli majd az Országgyűlésben. Kérdezem, ki az, 
aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott ebben a kérdésben? (Szavazás.) 6-an 
tartózkodtak; Varga képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 

Ezzel a tárgyalást befejeztük, a bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


